
VENDIDO

REF. MLG22057

500.000 € Penthouse - Vendido
Penthouse Nova construção Quarto with 15m² terraço à venda em Centro /
Malagueta
Spain »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29005

1
Quartos  

1
wc  

83m²
Plano  

15m²
Terraço

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.pt Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Apartamento com um design diáfano moderno, que tira o
máximo proveito do seu amplo terraço e pé direito alto,
com a incorporação de um mezanino.

Esta cobertura está localizada em uma localização perfeita, bem no centro de Málaga,
em uma rua tranquila entre a rua Puerta del Mar e a rua Marqués de Larios, mas
perto das áreas comerciais mais importantes: Mercado Central de Atarazanas, rua
nova, rua Larios e a área de Soho.

O sótão está localizado no quarto andar do prédio e é a única casa nesse andar. Ao
entrar no chão, somos surpreendidos pelo design diáfano do loft com o teto de duas
águas, com uma altura de 5 metros em seu centro. A cozinha está aberta para a sala
de estar, com enormes portas de correr com acesso ao amplo terraço.

Depois da cozinha, encontramos o banheiro; ambos fazem parte do suporte do
mezanino que tira proveito dos tetos altos e usa engenhosamente a escada como
parte dos móveis da cozinha.

No fundo, encontraremos o quarto, que possui um guarda-roupa embutido, além de
uma área de serviço adicional.

A renovação completa desta casa acaba de ser concluída. As instalações elétricas e
hidráulicas foram alteradas e um sistema de ar condicionado de alta qualidade foi
adicionado.

O terraço possui um toldo elétrico para ajustar a quantidade de luz natural que entra
na sala, o que nos permite ganhar flexibilidade no controle de temperatura.

lucasfox.pt/go/mlg22057

Terraço, Elevador, Tectos altos, Luz natural,
Vistas, Renovado, Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento,
Acesso habilitado para cadeira de rodas
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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